
Statsministeriets forestilling
om

udnævnelse af et nyt ministerium

Efter at det den 2. november 2022 har behaget Deres Maje
stæt at modtage den af min på det samlede ministeriums
vegne indgivne afskedsbegæring, tillader jeg mig, i hen-
hold til hvad jeg har haft den ære at redegøre for over for
Deres Majestæt, at indstille:

at det må behage Deres Majestæt

bestemme
at undertegnede statsminister Mette Frederiksen fortsat
beklæder stillingen som statsminister,

ål afskedige i nåde
udenrigsminister Jeppe Sebastian Kofod,
social- og ældreminister Astrid Krag Kristensen,
minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn,
transportminister og minister for ligestilling Trine Bram
sen,
erhvervsminister Simon Monrad Kollerup,
miljøminister Lea Wermelin,
minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk
samarbejde Flemming Møller Mortensen, Ridder af Dan-
nebrogordenen,

den 15 . december 2022 uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen,
indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen,
fra de dem hidtil betroede ministerstillinger,

!; bestemme
at finansminister Nicolai Halby Wammen,
udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek,
skatteminister Jeppe Bruus Christensen,
fortsat beklæder de dem hidtil betroede stillinger,

! bestemme
at der oprettes et økonomiministerium, således at der til
dette ministerium overføres følgende sagsområder:

fra Finansministeriet: sager vedrørende udarbejdelse af
konjunkturovervågning og -vurdering, sager vedrørende
udgivelse af økonomisk Redegørelse, statistik, sager ved-
rørende lovmodellen og publikationen Ulighedsredegørel
sen, De Økonomiske Råd, deltagelse i det økonomisk poli
tiske samarbejde i EU (ECOFIN) samt international øko
nomi, bortset fra følgende områder: EU’s budget og finan
sielle perspektiver, relationer til Den Internationale Valuta-

Amalienborg,



fond (IMF) og Organisationen for økonomisk Samarbejde
og Udvikling (OECD),

bestemme
at der oprettes et Ministerium for Digitalisering og Ligestil
ling, således at der til dette ministerium overføres følgende
sagsområder:

fra Finansministeriet: sager vedrørende digitaliseringsmæs
sige forhold og it, herunder it-modernisering og Digitalise
ringsstyrelsen, bortset fra Statens Tt-råd,

fra Transportministeriet: ressortansvaret for ligestillingsaf
delingen med tilhørende sagsområder,

fra Tndenrigs- og Boligministeriet: Danmarks Statistik,

fra Erhvervsministeriet: sager vedrørende digitalisering i
erhvervslivet og opgaver relateret til virksomhedernes
digitale løft, digitale vækst, digitale sikkerhed og databe
skyttelse samt digital omstilling i erhvervslivet, herunder
SMV:Digital, sager vedrørende EU relateret til data og
digitalisering i erhvervslivet,

bestemme
at det hidtidige Tndenrigs- og Boligministerium nedlægges,
og at de til dette ministerium hørende forretninger overfø
res til Sundhedsministeriet, dog således at ressortansvaret
for sager vedrørende ældreboliger, almene boliger, studie-
og ungdomsboliger, friplejeboliger, privat udlejning og
byfornyelse, sager vedrørende lov om andelsboligforenin
ger og andre boligfællesskaber, sager vedrørende lov om
ejerlejligheder, sager vedrørende pulje til landsbyfornyelse,
sager vedrørende byggeri m.v., herunder byggeloven og
bygningsreglementet, inklusive de til områderne hørende
institutioner m.v., sager vedrørende indsatsen mod parallel-
samfund, herunder ghettorepræsentanter og parallelsam
fundsredegørelse, samt sager vedrørende Christiania over-
føres til Social- og Ældreministeriet, og at ressortansvaret
for sager vedrørende rammerne for et områdes fysiske
udvikling, herunder lov om sommerhuse og campering
m.v., lov om kolonihaver samt lov om planlægning (plan-
loven), samt sager vedrørende landdistrikter, herunder
LAG-ordningen (lokale aktionsgrupper), regional- og land-
distriktspolitisk redegørelse samt det koordinerende ansvar
for landdistriktspolitikken, overføres til Kirkeministeriet,

at bestemme
at betegnelsen for Social- og Ældreministeriet ændres til
Social-, Bolig- og Ældreministeriet,



bestemme
at betegnelsen for Sundhedsministeriet ændres til Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet,

udnævne
forhenværende minister, medlem af Folketinget Jakob
Ellemann-Jensen, Ridder af Dannebrogordenen, til vice-
statsminister og forsvarsminister,

!; udnævne
forhenværende statsminister, medlem af Folketinget Lars
Løkke Rasmussen, Kommandør af 1. grad af Dannebrogor
denen, til udenrigsminister,

udnævne
forhenværende minister, medlem af Folketinget Troels
Lund Poulsen, Kommandør af Dannebrogordenen, til øko
nomiminister,

_i udnævne
forhenværende minister, medlem af Folketinget Sophie
Løhde Jacobsen, Kommandør af Dannebrogordenen, til
indenrigs- og sundhedsminister,

.i fritage
beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen fra
stillingen som beskæftigelsesminister og udnævne ham til
justitsminister,

i; udnævne
medlem af Folketinget Jakob Engel-Schmidt til kulturmini
ster,

!; fritage
forsvarsminister Morten Bødskov fra stillingen som for-
svarsminister og udnævne ham til erhvervsminister,

!; fritage
klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jannik Jørgen-
sen fra stillingen som klima-, energi- og forsyningsminister
og udnævne ham til minister for udviklingssamarbejde og
global klimapolitik,

bestemme
at følgende områder henlægges til ministeren for udvik
lingssamarbejde og global klimapolitik: sager vedrørende
globalt klimasamarbejde og forhandlinger samt sager ved-
rørende såvel multilateralt som bilateralt udviklingssamar
bejde, bortset fra Naboskabsprogrammet målrettet EU’s
nabolande mod øst og sydøst, Det Dansk-Arabiske Partner
skabsinitiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden,
at bestemme
at den departementale ekspedition af sager vedrørende



disse forretningsområder, bortset fra sager vedrørende
globalt klimasamarbejde og forhandlinger, sker i Uden-
rigsministeriet under ledelse af ministeren for udviklings-
samarbejde og global klimapolitik og på dennes ansvar,
it_ bestemme
at de øvrige under Udenrigsministeriet hørende områder,
bortset fra de under ministeren for nordisk samarbejde
hørende områder, henhører under udenrigsministerens
ledelse og ansvar,
it_ bestemme
at den departementale ekspedition af sager vedrørende
globalt klimasamarbejde og forhandlinger sker i Klima-,
Energi- og Forsyningsministeriet under ledelse af ministe
ren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik og på
dennes ansvar,
!; bestemme
at de øvrige under Klima-, Energi- og Forsyningsministeri
et hørende områder henhører under klima-, energi- og for-
syningsministerens ledelse og ansvar,

fritage
sundhedsminister Magnus Johannes Heunicke fra stillingen
som sundhedsminister og udnævne ham til miljøminister,

i fritage
børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz
Theil fra stillingen som børne- og undervisningsminister og
udnævne hende til social- og boligminister,

fritage
kulturminister og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen fra
stillingen som kulturminister og kirkeminister og udnævne
hende til beskæftigelsesminister,

4!; fritage
justitsminister Mattias Tesfaye fra stillingen som justitsmi
nister og udnævne ham til børne- og undervisningsminister,

_; udnævne
medlem af Folketinget Jacob Stenholm Jensen, Ridder af
Dannebrogordenen, til minister for fødevarer, landbrug og
fiskeri,

at udnævne
medlem af Folketinget Louise Schack Elholm, Ridder af
Dannebrogordenen, til kirkeminister, minister for landdi
strikter og minister for nordisk samarbejde,

at udnævne
medlem af Folketinget Thomas Nolsøe Danielsen, Ridder
af Dannebrogordenen, til transportminister,



udnævne
forhenværende medlem af Folketinget Christina Egelund til
uddannelses- og forskningsminister,

4_ udnævne
medlem af Folketinget Marie Bjerre Holst til digitalise
ringsminister og minister for ligestilling,

i udnævne
medlem af Folketinget Mette Kierkgaard til ældreminister,
_; bestemme
at følgende områder henlægges til ældreministeren: res
sortansvaret for sager vedrørende ældreområdet, herunder
tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp, forebyggelse,
rehabilitering og genoptræning mv., samt ressortansvaret
for sager vedrørende plejehjem og beskyttede boliger,

bestemme
at den departementale ekspedition af sager vedrørende
disse forretningsområder sker i Social-, Bolig- og Ældre-
ministeriet under ledelse af ældreministeren og på dennes
ansvar,

bestemme
at de øvrige under Social-, Bolig- og Ældreministeriet hø-
rende områder henhører under social- og boligministerens
ledelse og ansvar,

i udnævne
Lars Aagaard Møller til klima-, energi- og forsyningsmini
ster,

_; bestemme
at ressortansvaret for sager vedrørende veteraners arbejds
skader overføres fra Beskæftigelsesministeriet til For-
svarsministeriet,

bestemme
at ressortansvaret for overenskomstforhandlinger, løn,
pension, ledelse og personale overføres fra Skatteministeri
et til Finansministeriet.

I forventning om, at denne indstilling må vinde Deres Ma
jestæts bifald, tillader jeg mig at forelægge de fornødne
ekspeditioner til Deres Majestæts underskrift.

Statsministeriet, den 15. december 2022

I ærbødighed
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